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PROGRAM

4 th of May 2017

09:00 - 09:30 Arrival and registration

09:30 - 10:00 Welcoming participants

10:00 - 13:00 Scientific session

12:00 - 13:00 Legal opinions competition

13:30 - 13:30 Light Lunch

13:30 - 14:30 Simulated trials

13:30 - 14:30 Administrative decisions contest
„Art and science of administration:
from theory to practice”

14:30 – 15:00 Closing session. Award ceremony
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DONARIS EVENTS 2017
ESSAY COMPETITION
Theme for the 2017 edition - The lessons (un)learned by my
generation in 10 years of European route
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Ph.D. Professor ROMEO VICTOR IONESCU
Ph.D. Professor GHEORGHE IVAN
Ph.D. Professor MIHAI FLOROIU
Ph.D. Professor VIOLETA PUȘCAȘU
Ph.D. Associate Professor GEORGE CRISTIAN SCHIN
Ph.D. Lecturer MONICA BUZEA
Ph.D. Lecturer ANDREEA MATIC
SIMULATED TRIALS
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Ph.D. Professor ŞTEFANIA MIRICA – președinte
Ph.D. Professor DRAGOȘ DAGHIE
Ph.D. Professor MIRELA COSTACHE

LEGAL OPINIONS COMPETITION
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Ph.D. Professor ANDREEA MATIC – președinte
Ph.D. Professor ADRIANA STANCU
Ph.D. Asistant LILIANA NICULESCU

ADMINISTRATIVE DECISIONS CONTEST “THE ART
AND SCIENCE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION:
FROM THEORY TO PRACTICE”
Jury
Prof.univ.dr. FLORIN TUDOR - președinte
Prof.univ.dr. ROMEO VICTOR IONESCU
Prof.univ.dr. VIOLETA PUŞCAŞU
Lector univ.dr. VALENTINA CORNEA
Lector univ.dr. MĂDĂLINA MIHĂILESCU
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LAW SECTION

Jury

Ph.D. Professor MIHAI FLOROIU
Ph.D. Lecturer ŞTEFANIA MIRICA
Ph.D. Lecturer MIRELA COSTACHE
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1. Codrescu Ştefan-Calinic
Efectul ordonanţelor de urgenţă asupra sistemului de drept şi al societăţii

2. Petrea Alexandru
Monismul ca mod de reglementare asupra dreptului privat – efecte asupra dreptului
comercial românesc

3. Chirpac Adriana-Daniela
Natura criminală a omului

4. Ciolacu Gabriela Cristina
Balena albastră, factor criminogen

5. Mormenche Eduard-Vlăduț, Vrabie Elena-Smaranda
De la Codul lui Hammurabi la sedinta de judecata, un pas drept

6. Coadă Cătălin
Privire comparativă între societățile de persoane și societățile de capital

7. Metehău Denis George
Jean-Jacques Rousseau

8. Nădejde Diana Maria
Profilul infractorului sexual

9. Nicolae Daniela
Dreptul și justiția în Mesopotamia, Egiptul Antic,China Antică și India

10. Bărăgan Laura – Ana, Coconcea Mihaela
Nedemnitatea succesorală

11. Bodlev Sergiu
Protecția legislativă a copiilor cu părinții plecați în străinătate

12. Spânu Vasile
Evaziunea Fiscală în România

13. Ionescu Simona
Pedeapsa capitală

14. Panait Ionelia
Criminalitatea feminină

15. Palade Dragos
Percheziția domiciliară în sistemul român şi italian

16. Brăilescu Diana Georgiana
Tipologia infractorului sexual

17. Cojocaru Gabriel-Mihai
Istoricul şi provenienţa uzucapiunii

18. Dobrea Mădălina Georgiana
Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice

19. Poitaşu Alexandra - Ionela
Curtea Europeană de Justiție

20. Bacal Mirabela, Popa Florin-Dumitru
Pe umerii copilului
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Codrescu Ştefan-Calinic1

Coordonator: Lector dr. Ştefania Mirică
EFECTUL ORDONANŢELOR DE URGENŢĂ ASUPRA SISTEMULUI DE

DREPT ŞI AL SOCIETĂŢII
Încă de la începuturile democraţiei post-decembriste în România,

Guvernul a jucat un rol important în ceea ce privește situaţia normelor juridice și
aplicarea acestora. Legea fundamentală oferă libertate Guvernului ca organ delegat
de către Parlament să legifereze prin ordonanţe, în anumite situaţii prevăzute de
lege. Se pune astfel problema diferenţierii situaţiilor de urgenţă ce necesită
legiferarea în regim de urgenţa de situaţiile ce din motive subiective pot fi
considerate de urgenţă, legile adoptate în acest sens constituind un eventual abuz la
adresa sistemului democratic. Un exemplu concret în care o ordonanţă a ajuns a fi
considerată controversată este cazul OUG 13/2017 în prezent abrogată. Lucrarea
tratează aspecte precum oportunitatea acestei legi, cât și motivarea întemeiata sau nu
a ordonanţei, reacţia societăţii civile, catalogată de unii ca fiind prea înflăcărată,
precum și ideea conform căreia OUG 13/2017 ar fi urmărit alte aspecte ce nu ţineau
neapărat de punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale.
Cuvinte cheie: Ordonanţe, guvern, societate civilă, oportunitate, sistem democratic,
separaţia puterilor in stat.

Petrea Alexandru2

Coordonator:Prof. univ. dr. Răducan Oprea
MONISMUL CA MOD DE REGLEMENTARE ASUPRA DREPTULUI

PRIVAT – EFECTE ASUPRA DREPTULUI COMERCIAL ROMÂNESC
Înainte de adoptarea Noului Cod Civil, fiecare ramură a dreptului privat

românesc era reglementată printr-un cod propriu sau prin intermediul unei legi
speciale anume. Codul Comercial român a fiinţat între 1887 şi 2011, asigurând
autonomia ramurii de drept pe care o consacra. În prezent, legea civilă a înglobat-o,
cel puţin în privinţa obligaţiilor, pe cea comercială, iar denumirea de profesionist
comerciant a înlăturat binecunoscuta calitate de comerciant. Monismul, acest mod
de reglementare, îşi are avantajele şi dezavantajele sale, apărătorii şi detractorii săi,
iar unele iniţiative ale legiuitorului roman în acest sens sunt controversate. Lucrarea
analizează confruntarea între cele două tabere de ordin doctrinar, sintetizând
polemicile şi propriile opinii. De altfel, voi demonstra persistenţa ramurii dreptului
comercial, ca ştiinţă şi subdiviziune a dreptului pozitiv, ce supravieţuieşte prin
derogările de la dreptul civil şi prin legile speciale. Monismul a adus o schimbare
încă greu de gestionat pentru dreptul comercial, însă sperăm că reglementările
viitoare vor aduce o oarecare limpezire în acest peisaj obscur.
Cuvinte cheie: civil, comercial, reglementare, monism, profesionist

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, raspharus@gmail.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
Specializarea Drept, anul III, alexandrupetrea94@yahoo.com
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Chirpac Adriana-Daniela1

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
NATURA CRIMINALĂ A OMULUI

În scopul fundamentării unei politici penale eficiente, o serie de cercetători
au încercat de-a lungul timpului să analizeze persoana criminalului, examinând
factorii fiziologici, psihologici sau sociali ce-l definesc. Metodele de cercetare
contemporană atestă însă faptul că nu există un anumit factor particular care să
distingă infractorii de ceilalți indivizi, considerându-se că orice element, orice
împrejurare, de la fenomenele genetice la cele sociologice, pot constitui o sursă
criminogenă. În primă fază, identificarea lor se face la nivel interpersonal, mai exact
la comportamentul individului, după care se analizează specificul fiecărui criminal
pentru a stabili cauza conduitei antisociale sau ce anume o activează (egoismul,
trauma, informațiile genetice, bolile psihice, mediul extern, educația, factorul
intelectual, stresul, nevoia de putere, de securitate, de apartenență la un grup). Pe
măsură ce puterea minții umane făcea progrese în trezirea simțului civic în gândirea
colectivă, dar în același timp avansa în cercetare, moralitatea devenea un subiect din
ce în ce mai fragil în condițiile în care se confrunta cu metodele neconvenționale ale
evoluției științifice.
Cuvinte cheie: criminal, psihologie, patologie, morală, știință.

Ciolacu Gabriela Cristina2

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
BALENA ALBASTRĂ - FACTOR CRIMINOGEN

Balena albastră, jocul unde moartea are nume de cod, a devenit un
puternic factor criminogen în ultimele luni, reuşind să determine 130 de tineri sa îşi
pună capăt zilelor. Am ales să tratez această temă de actualitate din punct de vedere
criminologic, axându-mă în special pe profilul victimelor. Astfel, am reuşit să
conturez profilul social al victimelor care au vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani, la
care am adăugat profilul psihologic al acestora. De asemenea, aceste informaţii au
fost completate cu o serie de aspecte legate de tema sinuciderii la adolescenţi, unde
am inclus următoarele categorii: factorii de risc biologici, ambientali, cognitivi,
semne de alarmă şi evenimente negative de viaţă.

Pe lângă cele menţionate anterior, am detaliat şi un aspect important din
punct de vedere criminologic, respectiv ceea ce i-a determinat pe tineri să devină
victime ale acestui joc, la care am adăugat cazuri concrete verosimile.

Cuvinte cheie: victime, profilul victimelor, factori de risc, factor criminogen,
suicid.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, dana.chirpac@gmail.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II ciolacugabrielacristina@yahoo.com
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Mormenche Eduard-Vlăduț, Vrabie Elena-Smaranda1

Coordonator: Lect.unic.dr. Monica Buzea
DE LA CODUL LUI HAMMURABI LA SEDINTA DE JUDECATĂ,

UN PAS DREPT
Problema administrarii probelor in cursul procesului penal a ridicat

numeroase controverse, sarcina probei suferind multiple modificari.In legislatia
romaneasca actuala, Noul Cod de Procedura Penala reglementeaza expres procedeul
aministrarii probelor. Istoria universala, in functie de tipurile de state, a recunoscut
mai multe forme ale procesului penal, principalele fiind: “procesul penal sclavagist,
procesul penal feudal, procesul penal capitalist  si procesul penal socialist”. De
asemenea, procesele penale se mai deosebesc intre ele si prin rolul organelor
judiciare, a mijloacelor de proba, a sarcinei probei, ele fiind impartite in: “privat
acuzatorial, inchizitorial, contradictorial si mixt”. Cateva documente importante
consacra anumite tipuri de proces penal. Codul lui Hammurabi a fost elaborat de
regale babionian Hammurabi cel Mare (1792-1750 i.Hr.). Acesta prevedea inclusive
reguli de procedura penala. “Scopul pobatiunii, ca forma a cunoasterii in procesul
penal, este atingerea adevarului obiectiv. A stabili adevarul in procesul penal
inseamna a cunoaste faptele savarsite si toate circumstantele care urmeaza a fi
stabilite intr-o cauza penala in conformitate cu aceea cum ele au avut loc in realitate.
Deci, adevarul, ca scop al probarii in procesul penal, se considera in general o
reliefare obiectiva a realitatii.”
Cuvinte cheie: Drept , judecata, Hammurabi, cod, probe.

Coadă Cătălin2

Prof. univ. dr. Răducan Oprea
PRIVIRE COMPARATIVĂ ÎNTRE SOCIETĂȚILE DE PERSOANE ȘI

SOCIETĂȚILE DE CAPITAL
Societatea privind activitatea comercială alături de celelalte instituții ale

dreptului, a apărut ca urmare a progresului economic și social. Societatea privind
activitata comercială reprezintă o asociere a două sau mai multe persoane, care se
obligă să pună în comun resurse, pentru a obține un câștig. În dreptul român, unul
dintre  criteriile de clasificare a  societăților este cel  al naturii societății, cunoscut
drept criteriul prevalării elementului personal ori al celui material. Astfel,există
societăți de persoane (Societatea în nume colectiv și Societatea în comandită simplă)
și societăți de capitaluri (Societatea în comandită pe acțiuni și Societate pe Acțiuni ).
Se apreciază pe bună dreptate că societatea cu răspundere limitată nu se încadrează
în niciuna din cele două categorii, deoarece ea împrumută calități de la toate.
Cuvinte-cheie: Asociere, societate privind activitatea comercială, element material,
element personal.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul III, vlad_gerrardk2@yahoo.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul III, catalincoada61@gmail.com
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Metehău Denis George1

Coordonator: Lector dr. Andreea Matic
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Jean Jacques Rousseau (n. 28 iunie 1712 - d. 2 iulie 1778) a fost un filozof
francez de origine geneveză, scriitor și compozitor, unul dintre cei mai iluștri
gânditori ai Iluminismului. A influențat hotărâtor, alături de Voltaire și Diderot,
spiritul revoluționar, principiile de drept și conștiința socială a epocii; ideile lui se
regăsesc masiv în schimbările promovate de Revoluția franceză din 1789. A fost un
filozof care a redactat teoria naturii de unde aflăm că  ,,Primul om care a îngrădit o
bucată de pământ, ce s-a gândit să-și spună: "Acesta este al meu!" și a găsit oameni
destul de stupizi ca să-l creadă, a fosta devaratul fondator al societății civile.''

Jean Jacques Rousseau este un reprezentant de primă importanţă al
pedagogiei filosofice care a deschis un traseu deosebit de fecund în istoria
pedagogiei. Figură destul de controversată a epocii luminilor, Jean Jacques
Rousseau a lăsat o imensă bogăţie de idei în perimetrul gândirii pedagogice,
devenind unul dintre stâlpii pedagogiei universale. Adept al principiului „educaţiei
negative”, Rousseau consideră că rolul educatorului este de a-l păzi şi apăra pe copil
de influenţele externe venite din partea societăţii. Face o duioasă pledoarie pentru
întoarcerea la natură, la resursele funciare ale existenţei nealterate de intervenţia
oamenilor. Cea mai importantă oreară a filozofului de origine grneveză este
,,Contractul social” în care Rousseau și-a imaginat o ordine bazată pe un pact
social. .

Nădejde Diana Maria2

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
PROFILUL INFRACTORULUI SEXUAL

O intrebare ce a suscitat şi încă provoacă interesul specialiştilor care
analizează comportamentele sexuale deviante se referă la posibiltatea realizarii unui
profil psihologic al infractorului sexual, astfel încât concluziile obţinute să permită
predicţia, prevenirea acestui tip de infracţiuni, dar potenţiala recidivă. Teoria
psihanalitică susţine influenţa psihicului individului în geneza crimei, factorii
psihologici şi nu mediul social, fiind consideraţi a fi de mare influenţă. Renumitul
Sigmund Freud (1856-1939) a fost cel mai de seamă reprezentant al psihanalizei
care a încercat în opera sa să demonstreze existenţa personalităţii antisociale ce ţine
de sfera psihologiei normale. Freud a considerat că psihicul uman are în structura sa:
inconştientul (izvor al impulsurilor instinctive), preconştientul (spre deosebire de
inconştient poate fi relevat în anumite împrejurări) şi conştientul.

Cuvinte cheie: infractor, psihic, mediu, personalitate.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul I, metehau21@gmail.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, dienutza_dragalasa@yahoo.co.uk
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Nicolae Daniela1

Coordonator: Lector dr. Andreea Matic
DREPTUL ȘI JUSTIȚIA ÎN MESOPOTAMIA, EGIPTUL ANTIC, CHINA

ANTICĂ ȘI INDIA
În concepția occidentală, justiția este un principiu filozofic, juridic și

moral ce se bazează pe respectul față de drept, de echitate ca fundament al vieții
sociale și de civilizație. Dreptul în Mesopotamia este caracterizat ca având un
caracter divin, pentru mesopotamieni, adevăratul legislator era divinitatea, regele
avea rolul doar să transmită oamenilor normele juridice. În privința sancțiunii,
regimul pedepselor era foarte aspru. Pedeapsa varia după condițiile sociale a
inculpatului sau a părții lezate. Din această epocă nu se cunosc legi egiptene
codificate, totuși se pare că nu erau norme abstracte ci aplicate la o anumită situație.
În China antică regimul juridic a fost caracterizat de un sistem de represiune extrem
de sever, pedepsele erau barbare (taierea parului, lovituri de bici sau baston,
mutilarea). Trăsăturile sancțiunii juridice denotă reminiscențe arhaice, primitive, se
explică prin însăși starea socială înapoiată  în care societatea chineză s-a menținut
timp de milenii. Dreptul în India veche se baza pe „obiceiul pământului”. Normele
de drept erau strâns legate de morala religioasă. Echilibrul social nu s-ar realiza fără
o garanție a respectării datoriilor, care în” Legile lui Manu” este considerată a fi
pedeapsa.
Cuvinte-cheie: datorii, inchisoare, tribunale.

Bărăgan Laura – Ana, Coconcea Mihaela2

Coordonator: Lect.dr. Mirela Paula Costache
NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ

Each person have a patrimony and given that, everyone  will leave this
world, sooner or later, it is necessary to determine what will happen with his fortune
after his death. This issue was solved in Romania by the Commmon law entered into
force in 2011, by art. 955, the belongings of the deceased is to be transmitted
through inheritance, except the one on which it is decided otherwise by bequeath.
This essay is a synthesis of the basic conditions that must be met in order to inherit:
two positive conditions, capacity, vocation and a negative condition, not unworthy
heir.
Keywords: fortune, judicial indignity, indignity law, heir, bequeath.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul I nicolae.daniela44@yahoo.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul III, baragan_laura@yahoo.com, coconceamihaela@yahoo.com
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Bodlev Sergiu1

Coordonator: Lect.dr. Mirela Paula Costache
PROTECȚIA LEGISLATIVĂ A COPIILOR CU PĂRINȚII PLECAȚI ÎN

STRĂINĂTATE
Conform ultimelor date oferite de ONU, aproximativ 3,5 milioane de

români se află şi muncesc în străinătate. Numeroși români care pleacă își lasă în
urmă copiii, a căror protecție socială este greu de realizat din cauza anumitor lacune
legislative. Aceste cazuri ale familiilor cu părinții plecați au generat crearea unei
legislații care să asigure protecția acestor copii. Normele îi obligă pe părinți să
delege pe un membru din familia lărgită a minorului pentru a-i deveni tutore, acest
fapt oferind o oarecare protecție minorului. Serviciile publice de asistență socială au
obligația de a se implica în alegerea persoanei, iar instanța de tutelă are rolul de a
verifica dacă este respectat interesul superior al copilului. Totodată, legislația este
incompletă și nu satisfice în totalitate realitățile sociale. Delegarea persoanei se face
pe o perioadă de un an, legiuitorul omițând măsurile care ar trebui luate dupa
trecerea acestei perioade.
Cuvinte-cheie: copil, autoritate părintească, protecție socială, tutelă, interesul
superior al copilului.

Spânu Vasile2

Coordonator: Lect. univ. dr. Mihaela Agheniței
EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA

Evaziunea fiscală constituie un fenomen social-economic de o amploare
deosebită care determină repercursiuni semnificative asupra evoluției statului.
Întrucât este un fenomen de impact larg, nu putem vorbi despre eradicarea totală a
acestei infracțiuni, dar putem limita forța de impact a acestea. Evoluția obligațiilor
fiscale, în dependență de numărul sau mărimea acestora au generat o tendință socială
în creștere în ceea ce privește eschivarea de la impunerile fiscale. În doctrina juridică
românească s-au format numeroase controverse în ceea ce privește infracțiunea de
evaziune fiscală. Cadrul normativ care acoperă acest domeniu este Legea 241/2005
pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și Legea 50/2013 privind
modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Conceptul evaziunii fiscale, formele pe care le poate căpăta, care sunt cauzele și
tendințele acestui fenomen în România, precum și modalitățile de combatere a
acestei infracțiuni economico-financiare sunt principalele aspecte tratate in lucrare.
Cuvinte cheie: evaziune fiscală, impozite, buget public.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul I, sergiubodlev97@mail.ru
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, vasile.spin3@gmail.com
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Ionescu Simona1

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
PEDEAPSA CAPITALĂ

Pedeapsa cu moartea a fost cea mai răspândită pedeapsă aplicată încă din
Antichitate, cel mai frecvent întâlnindu-se în Egiptul antic şi India, în schimb grecii
şi romanii au excelat prin cruzimea aplicării acestei pedepse. De-a lungul istoriei au
fost aduse multe argumente pentru justificarea condamnării şi pedepsirii. Astăzi,
puţine state mai aplică pedeapsa cu moartea iar în Europa există doar o singură ţară
şi anume Belarus. Abolirea acestei pedepse este chiar o precondiţie pentru aderarea
la Uniunea Europeană. Poate că unii doresc reintroducerea acestei pedepse datorită
cruzimii ei şi datorită acestui motiv, populaţia s-ar teme de justiţie şi astfel ar scădea
semnificativ rata infracţională. Însă, majoritatea, printre care mă număr şi eu, nu
sunt de acord cu reintroducerea ei, pentru că în primul rând încalcă cel mai
important drept fundamental şi anume dreptul la viaţă. Un dezavantaj important este
acela că dacă o persoană este executată, fiind nevinovată, ea numai poate reveni în
viaţă după ce s-ar afla nevinovăţia lui, pe când dacă este în închisoare, poate fi pus
în libertate.
Cuvinte cheie: execuție, pedeapsă, abolire, infracțiune.

Panait Ionelia2

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu
CRIMINALITATEA FEMININĂ

Noţiunea de criminalitate desemnează la modul general, ansamblul
faptelor penale comise într-un spaţiu şi într-o perioada de timp determinate. Până în
anii 1980 nu s-a acordat o atenţie deosebită criminalităţii feminine şi implicit nu a
fost studiată îndeaproape. Motivul este foarte simplu, numărul femeilor încarcerate
era foarte scăzut. Cu timpul însă, rată femeilor încarcerate a crescut. În SUA de
exemplu, între 1980-1994, rată femeilor închise a crescut cu 386%, în timp ce rata
bărbaţilor încarcerati a crescut cu doar 214%. Factorii care contribuie la apariţia
criminalităţii feminine pot fi interni, şi anume rolul eredităţii în formarea
personalităţii criminale, externi, mediul familial, ocazional si mediul ales. În ultimile
decenii, criminologii încearcă să explice diferenţa dintre criminalitatea feminina şi
cea masculina şi au elaborat numeroase teorii: teoria oportunităţii, teoria controlului
social, teoria asociaţiilor diferentiate. Sondaje, cercetări neoficiale arată că o victimă
este agresată de 35 de ori înainte de a chema poliţia. Punctez aceste lucruri deoarece
s-a stabilit că 62% din crimele săvârşite de femei în lume se datorează violenţelor la
care au fost supuse de bărbati.
Cuvinte cheie: criminalitate, violenţă, criminologi

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, ionescusimona23@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, oanapanait406@yahoo.com



GALAŢI 4h May 2017

Palade Dragos1

Coordonator: Lector dr. Monica Buzea
PERCHEZIȚIA DOMICILIARĂ ÎN SISTEMUL ROMÂN ŞI ITALIAN

Percheziția domiciliară, ca act a forței de coerciție a statului asupra
individului, reprezintă procedeul probatoriu ce constă în cercetarea locuinței sau
sediului profesional. Deoarece acest act procedural constituie o imixtiune in viața
privată a persoanelor fizice și juridice, ocrotită de către Convenția Europeană a
Drepturilor Omului în articolul 8, percheziția domiciliară cunoaște o serie de limitări
și stricte reglementări pentru a permite efectuarea acesteia cu respectul datorat
libertății umane şi inviolabilităţii domiciliului. In sarcina statelor sunt impuse atât
obligații pozitive cât și negative, de ocrotire a vieţii private şi de abţinere de la
comiterea unor acte de natură a stânjeni exerciţiul drepturilor de către titularii cărora
le sunt recunoscute. În acest context sunt incidente acele norme care conferă cadrul
legal de autorizare şi efectuare a percheziţiei. Așa cum analiza instituţiei percheziţiei
se impune şi în alte sisteme europene, spre exemplu cel italian, studiile comprative
sunt utile şi relevante. Atât aspectele convergente, dar mai ales cele divergente,
permit o îmbunătăţire a normelor interne române.
Cuvinte cheie: percheziţie, domiciliară, România, Italia, CEDO.

Brăilescu Diana Georgiana2

Coordonator: Lector dr. Adriana Stancu

TIPOLOGIA INFRACTORULUI SEXUAL
Printre alte libertați, individul se bucură de cea sexuală. În acest sens,

legea asigură individului libertatea sexuală, dar impune, totodată, ca aceasta libertate
să nu fie exercitată în mod abuziv. Astfel, violul constituie o încălcare brutală a
libertații sexuale și, prin aceasta, a libertății individuale în ansamblu. Consecințele
unei asemenea manifestări violente sunt sau pot fi de mare gravitate, atât pentru
persoană, cât și pentru societate, unele pe termen lung sau ireparabile.

Este binecunoscut faptul ca femeia a fost și este considerată drept sexul
slab, cel care se lasă dominat și ale cărui drepturi sunt inferioare față de cele ale
bărbatului. Din punct de vedere criminologic, săvarșirea infracțiunii de viol
constituie, în general, manifestarea unei conștiințe înapoiate, a unei personalități
caracterizate prin grave deficiențe morale și printr-o agresivitate extrem de
primejdioasă. De aceea, în cadrul acestei lucrări vom încerca să explicăm
comportamentul infractorului sexual prin intermediul victimologiei, dar și a
elementelor psihologice și de asemenea vom expune mai multe cazuri care vor
exemplifica, în detaliu, noțiunile teoretice.
Cuvinte cheie: infracțiune, viol, victimă, violator, victimologie, tipologia
infractorului.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul III dragos_palade@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, brailescu.g@yahoo.com
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Cojocaru Gabriel-Mihai1
Coordonator: Lect.dr. Mirela Paula Costache

ISTORICUL ŞI PROVENIENŢA UZUCAPIUNII

Referindu-ne la istoricul și proveniența uzucapiunii vom face referire la
originile acestei instituții, la principalele motive care au stat la baza apariției
uzucapiunii în acele timpuri și la primele reglementări care au făcut vorbire despre
prescripția achizitivă, continuând cu extinderea aplicabilității uzucapiunii și apariția
reglementărilor privind această instituție în spațiul țării noastre.

Prin urmare, vom avea în vedere uzucapiunea reglementată în Imperiul
Roman și motivele pentru care a fost creată această instituție, urmărind evoluția și
modificările acesteia până la destrămarea Imperiului. Apoi vom surprinde modul în
care acestă instituție a fost preluată și aplicată în Țările Române, finalizând prin a
face scurte referiri la uzucapiunea reglementată de Codul civil din 1864 și cea
reglementată de actualul Cod civil.

Cuvinte-cheie: uzucapiune, drept de proprietate, posesie, bună-credinţă

Dobrea Mădălina Georgiana2

Coordonator: Lect.dr. Mirela Paula Costache
ÎNCETAREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE

Descrierea capacității de folosință are o mare însemnătate sub toate aspectele
ei, de la concept, început, conținut, îngrădiri și până la modurile de încetare a
capacității de folosință a persoanei fizice. Cum însă o prezentare exhaustivă nu
putem avea în această lucrare, ne vom opri doar asupra modurilor de încetare a
capacității de folosință. Totuși, pentru a putea vorbi despre modurile de încetare a
capacității de folosință trebuie să avem în vedere definiția acesteia fiind considerată
o componentă a capacității civile care constă în aptitudinea persoanei de a avea
drepturi și obligații civile. Ca regulă, capacitatea de folosință a persoanei fizice se
dobândește la data nașterii. Pentru ca nașterea să capete proporțiile unui “eveniment
juridic” ea este condiționată de împrejurarea ca cel născut să fie viu. Este de la sine
înțeles că odată cu moartea persoanei încetează și calitatea acesteia de subiect de
drept civil, adică ia sfârșit capacitatea de folosință a acesteia, deoarece calitatea de
subiect de drept a persoanei fizice nu poate exista fără suportul său uman. În finalul
acestei lucrări vom avea în vedere și importanța încetării capacității de folosință a
persoanei fizice în materie succesorală, reprezentând unul dintre cele mai importante
efecte juridice ce se răsfrâng atât asupra patrimoniului lui de cuius, cât și asupra
considerațiilor de ordin moral cu privire la acesta.

Cuvinte-cheie: capacitate de folosință, comorieți, succesiune, moștenitori.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul IV, cojocaru.g_mihai@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul IV, md.dobrea@yahoo.com
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Poitaşu Alexandra - Ionela1

Coordonator: Lector dr. Andreea Matic
CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE

Înființată în 1992, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) are rolul de a asigura
uniformitatea interpretării și aplicării dreptului comunitar și are competența de a
soluționa litigii care implică statele-membre, instituții comunitare, companii sau
persoane fizice din spațiul UE. Începând cu 1989, Curtea de Justiție este asistată în
activitatea sa de către Tribunalul Primei Instanțe, la rândul său compus din 15
judecători și având rolul de a soluționa disputele dintre Comisia Europeană și
persoanele fizice sau juridice, precum și pe cele dintre instituțiile comunitare sau
dintre acestea și funcționarii lor. Este a 4-a instituție a Uniunii Europene. Curtea de
Justiție a devenit în 1958 instituție comună pentru cele 3 comunități. Curtea este
compusă din: judecători – numărul acestora este de 15; avocați generali – numărul
acestora este de 9; un grefier asistat de doi adjuncți. Judecătorii sunt numiți prin
acordul comun al guvernelor statelor-membre. Mandatul este de 6 ani, ei putând fi
realeși, o parte dintre aceștia sunt reînnoiți la 3 ani. Avocații generali sunt de
asemenea numiți prin acord al guvernelor statelor-membre ale Comunităților. Ei au
rolul de a asista Curtea de Justiție a Comunităților Europene în vederea îndeplinirii
atribuțiilor sale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxembourg, are
menirea de a garanta respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.

Cuvinte cheie: procedură, tribunal, guverne.

Bacal Mirabela, Popa Florin-Dumitru2

Coordonator: Lector dr. Andreea Matic
Am ales acest titlu ca urmare a observaţiei efectuate asupra societăţii în care

trăim.  O observaţie răsfrântă nu doar în societate ci şi în legislaţia ce o
reglementează. Bazându-ne pe ceea ce cunoaştem, copiii au drepturi oriunde s-ar
afla - acasă la părinţii naturali, în famililii substitutive, în instituţii de îngrijire ori la
şcoală. Ori aceste lucruri au literă de lege în societatea actuală, însă nici o lege nu
poate exista atâta timp cât ea nu are aplicabilitate ori nu va fi respectată. Aşadar,
obligaţia ce ni se incumbă constă nu numai în creearea unui cadru legislativ adaptat
nevoilor copiiilor, ci şi obligaţia respectării acestor legi ce protejează interesele
superioare ale însăşi viitorului nostru.

Pe lângă Convenţia asupra Drepturilor Copilului , sistemul legislativ,în
România este completat de către Legea 272/2004, o lege aliniată acquis-ului
comunitar. Ideea pe care se spijină respectiva lucrare este analiza situaţiilor de fapt
şi de drept în sfera problemei enunţate, cât şi soluţiile indispensabile din partea
întregii societăţi.

Cuvinte-cheie: abuz,exploatare, legislaţie, educaţie, familie.

1 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul I, alexandra.alx98@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Drept, anul II, mirela.bacal.com@gmail.com, lore.rozlovan@gmail.com
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Druțu Mădălina- Diana1

Coordonator: prof.univ.dr. Violeta Pușcașu

SCHIMBĂRI ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC FEMININ ÎN
LUMEA CONTEMPORANĂ

Lucrarea își propune să prezinte schimbările comportamentului demografic
feminin în lumea contemporană , având ca rezultat scăderea ratei natalității .
Fenomenul în cauză se produce în cadrul unui proces mai amplu, numit tranziția
demografică. Această se traduce prin trecerea de la regimul demografic vechi, în
care natalitatea şi mortalitatea aveau niveluri ridicate, la regimul demografic
modern, în care aceste fenomene sunt în scădere. Cauzele transformărilor se leagă de
o serie de factori sociali, economici, legislativi, educaţionali, sanitari, psihologici şi
culturali.

Comunicarea este centrată pe transformarile pe care le aduce modernitatea
asupra fertilității feminine ca urmare a schimbărilor sociale şi economice. Am
acordat o atenție specială scăderii fertilității feminine în România, în ultimii 20 de
ani, pe care am încercat să o pun în legătură atât cu schimbarile legislative interne,
cât și cu schimbările culturale datorate, în mare parte internetului.

Cuvinte cheie: comportament demografic, traziția demografică, natalitate, femeie .

Mîndroiu  Mihaela, Rouă Aura-Georgiana2

Coordonator: Lect.univ.dr. Valentina Cornea

APLICAREA PRINCIPIULUI POLUATORUL PLĂTESTE ÎN ROMÂNIA

“Poluatorul plătește” este un principiu stabilit printr-o directivă europeană.
Este transpus în legislația națională și prevede ca potenṭialul poluator trebuie sǎ
suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este
unul economic şi nu unul juridic. Aceasta înseamnă cǎ nu se intenționează sǎ se
pedepsească poluatorul, ci sǎ se stabilească condițiile economice necesare astfel
încât sǎ fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile
poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilǎ. Lucrarea analizează
modul în care autoritatile nationale depun eforturi pentru aplicarea acestui principiu,
în special taxele de mediu. Studiile arată că România realizează printre cele mai mici
încasări din taxe de mediu ca procent din PIB. Rolul taxelor este să contribuie la
realizarea obiectivelor protecției mediului. Nivelul acestora poate afecta în mod
fundamental deciziile de zi cu zi ale oamenilor – de la decizia de cumpărare a unui
bec eficient energetic în locul unuia clasic, până la decizia de a cumpăra un
autoturism sau tipul de materiale alese pentru construcţia sau renovarea unei case.

Cuvinte cheie: poluator, protectia mediului, taxe.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul I, diia.diana47@yahoo.com
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul II, roua.aura96@gmail.com
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Ghimpu Mihaela1

Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălina Mihailescu
PROBLEME CONTEMPORANE DE ETICA PRIVIND FUNCȚIA PUBLICĂ

ÎN ROMÂNIA
Etica și deontologia funcționarilor publici este reglementată prin Codul de

conduită al funcționarilor publici, mai exact prin Legea nr. 7/2004 și de asemenea
prin Legea nr. 188/1999. Scopul eticii este menținerea încrederii publice în
funcționarea corectă a instituțiilor publice, în timp ce deontologia are drept scop
satisfacerea nevoilor cetățeanului și realizarea eficienței serviciului public. Prin
intermediul Codului de conduită al funcționarilor publici se dorește asigurarea
creșterii calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului
public, precum și eliminarea birocrației și a faptelor de corupție. Funcționarii publici
trebuie să cunoască atât drepturile cât și îndatoririle de serviciu în ceea ce privește
exercitarea puterii publice. Abia după ce s-au informat cu privire la normele etice de
conduită profesională, funcționarii publici pot să aplice anumite măsuri atunci când
se regăsesc în situația de a le fi compromisă integritatea profesională. În activitatea
pe care o desfășoară, funcționarii publici sunt nevoiți să adopte o anumită conduită,
mai ales că aceștia lucrează cu cetățenii, trebuie să gestioneze activitatea cu calm,
profesionalism arătând un respect deosebit atât cetățenilor cât și instituției în care
aceștia activează. Tematica propusă vizează clarificarea unor aspecte ce influențează
bunul mers al societății și al administrării problemelor cetățenilor, precum și
înțelegerea conceptelor de calitate al administrării și corectitudinea îndeplinirii
îndatoririlor între cetățean și autoritate publică, respectiv contribuabil și funcționar
public.
Cuvinte cheie: funcționarea corectă, interes public, serviciu public, birocrație,
conduită.

Rusu Vicu2

Coordonator: Lect.univ.dr. Valentina Cornea
PARTICIPAREA CETĂȚENIOR ÎN PROCESUL DE LUARE A
DECIZIILOR PRIN EXPLICAȚIILE LUI SERGE MOSCOVICI

Participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor este unul dintre
elementele democrației participative. Lucrare abordează problema participării din
perspectivă psihosocială. Explicațiile și argumentele privind participarea /
neparticiparea, precum și efectele fenomenului sunt extrase din lucrările lui Serge
Moscovici. Ne propunem să demostrăm importanța cunoașterii motivelor care îi
determină pe cetățeni să participe sau să nu participe la procesul de luare a
deciziilor. Indicatorii privind participarea sunt indicatori ai gradului de
democratizare a societății.
Cuvinte-cheie: tipare de comportament, proces decizional, democrație, dezvoltare.

1 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul III
2 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul II, russuvicusor@gmail.com
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Filote Mirela Loredana1

Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălina Mihailescu
INTERESUL PUBLIC LA GRANIȚA DINTRE DREPT ȘI DEZIDERAT

Interesul public de cele mai multe ori este asimilat de către actualul cadru al
administrației publice drept un deziderat din partea cetățenilor, și nu un drept
legitim. Necesitatea distincției derivă din respectarea și garantarea drepturilor
omului, crearea unui societăți democratice și civilizate raportată la apartenența
României la Uniunea Europeană. Cuantificarea gradului în care interesul public este
tratat ca și drept este dificilă din considerente sociale, economice și nu în ultimul
rând politice, tocmai pentru că este un concept complex și variat în administrarea și
gestionarea statului de drept. Granița dintre drept și deziderat poate fi demarcată
doar dacă cetățenii își cunosc drepturile și limitele în care aceștia se pot implica în
activitatea autorităților publice, dar totodată dacă guvernanții delimitează interesul
privat de cel public și își exercită puterea publică în manieră discreționară. Interesul
are caracterul ,,public” deoarece se adresează tuturor cetățenilor și legitimizează
nevoile acestora în fața autorităților care sunt obligate să rezolve în limitele
competențelor sale aceste nevoi. La momentul actual, administrația publică din
România întâmpină probleme în a administra interesul public nu doar din
considerente politice ci și din reala înțelegere a cadrului normativ legal ce impune
expres că ,,suveranitatea națională aparține poporului român” iar ,,libertatea gândirii
precum și a opiniilor nu poate fi îngrădită sub nici o formă”, ori ,,persoana vătămată
într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, este
îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim.”
Cuvinte cheie: drept legitim, societate democratică, putere publică, limite,
suveranitate națională

Borș Oana-Andreea2

Coordonator: prof.univ.dr. Violeta Pușcașu
FENOMENUL MIGRAȚIEI CONTEMPORANE – O PRIVIRE

COMPARATIVĂ ÎNTRE ROMÂNIA ȘI GERMANIA
Lucrarea de față își propune să analizeze conceptul de „fenomen migratoriu”

prin intermediul metodei comparației între două țări europene. Fenomenul migrației
este un proces vechi ce a existat încă de la începuturile omenirii. Migrația constă în
deplasarea unei persoane sau a unui grup de persoane de pe un teritoriu pe altul,
deplasare determinată de factori economici, politici, sociali sau naturali. Acesta nu
este un fenomen nou, din contră, este unul des întalnit în societatea contemporană.
Alegerea acestei teme se datorează faptului că fenomenul migrației este extrem de
actual și generează o serie de efecte atât pozitive cât și negative, în plan economic și
social, dar mai ales cu repercusiuni demografice notabile imediate .

Cuvinte cheie: migrație, fenomen, persoane, aspecte demografice, societate.

1 Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul III, mirelafilote@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul I, bors.oanaandreea@yahoo.com
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Radu Teodora1

Coordonator: Lect.univ.dr. Mădălina Mihailescu

EGALITATE DE GEN IN POLITICA SI ADMINISTRATIE. VIZIUNEA
ROMANEASCA SI EUROPEANA

Această cercetare își propune să analizeze gradul de eficiență a celor două
strategii implementate la nivel european și național și de a investiga modul în care
România transpune, la nivel național, reglementările furnizate de către Uniunea
Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen în politică și administrație. Uniunea
Europeană oferă o atenție particulară în ceea ce privește egalitatea de gen,
considerată a fi esențială în procesul de dezvoltare economică , reprezentând, de
fapt, o valoare pe care fiecare stat membru ar trebui să o împărtășească. Importanța
și actualitatea subiectului ales derivă din rezultatul Indicelui de egalitate de gen,
potrivit căruia România este ultima țară din clasament, cu cea mai slabă valoare,
33.7/100. Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să-și exprime
opțiunile și părerile fără a fi influențat de particularitățile sexului căruia îi aparține.
Comportamentele și atitudinile femeilor și bărbaților care sunt, în mod evident
diferite, trebuie să beneficieze de promovare în mod egal. În acest sens, autoritățile
ar trebui să pună în aplicare toate măsurile pentru a încerca, în acest fel, eliminarea
discriminărilor de gen în toate domeniile existente.

Cuvinte cheie: egalitate de gen, strategii naționale și europene, cadrul legislativ,
acțiuni practice

Secareanu Cristina-Veronica2

Coordonator: prof.univ.dr. Violeta Pușcașu

IMPLICAȚII SOCIALE ȘI POLITICE ALE STRUCTURII POPULAȚIEI
DUPĂ ETNIE ȘI RELIGIE

În ţara noastră trăiesc, alături de comunitățile de români, diferite alte
comunități etnice, cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice. Lucrarea iși
propune să analizeze structura populației dupa etnie și religie. Pentru a evidenția
implicațiile sociale și politice sunt analizate aspecte precum reprezentarea în
Parlament, politici pentru minorități și efectele acestora, proiecte și acțiuni pentru
asigurarea conviețuirii pașnice a minorităților etnice și religioase.

Cuvinte cheie: politici, administraţie, minoritaţi, religie, statut special.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
master, APIE, Radu.teodora94@gmail.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul I, cristina.veronicaa@yahoo.com
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Oprea Elena-Cristina1

Coordonator: Lect.univ.dr. Valentina Cornea

PROFILUL MUNICIPIULUI BRĂILA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTARII
DURABILE

Oficiul de Statistica a Comunitatilor Europene (Eurstat) a convenit asupra
unui set de inidcatori privind dezvoltarea durabilă. Setul de indicatori de dezvoltare
durabilă pentru România este structurat pe arhitectura propusa de Eurostat, cu
ierarhizare pe trei niveluri. Acest sistem integrează, într-o structură piramidală
indicatori economici, sociali și de mediu, utilizabili pentru evaluarea tridimensională
a dezvoltării durabile in Romania. Lucrarea prezintă profilul municipiului Brăila,
profil construit în baza unor indicatori de dezvoltare durabilă, și anume: indicatorii
principali/de baza, indicatorii complementari utilizabili pentru monitorizarea şi
revizuirea programelor de dezvoltare durabilă şi nu în ultimul rând indicatorii de
progres. Prin realizarea acestui profil s-a urmărit și descrierea activităților de bune
practici care contribuie la dezvoltarea durabilă.

Cuvinte cheie: dezvoltare,  Braila, strategie, mediu, indicatori durabili.

Răgălie Magdalena2

Coordonator: Lect.univ.dr. Valentina Cornea

POLITICI ȘI INSTRUMENTE ÎN PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a sistemului românesc de
învăţământ insuficient tratată, o problemă serioasă ce trebuie convertită urgent într-o
complexă strategie de intervenţie. Este vorba de un fenomen care, prin consecinţele
sale semnificative şi prin dimensiunile sale îngrijorătoare, trebuie să fie prezent în
agenda de priorităţi a decidenţilor, a practicienilor şi a beneficiarilor din sistemul
educaţional și nu în ultimul rând al autorităților administrației publice. Abandonul
școlar înseamnă șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate

În această lucrare ne-am propus să prezentăm abordarea administrativă  a
acestui fenomen deosebit de  alarmant  pentru societate. Sunt multe motive care pot
explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii și de aceea acest articol
încearcă analizarea cauzelor principale ale acestui fenomen, dar si depistarea unor
politici de prevenire si combatere a abandonului școlar și totodată descrie un
program de intervenţie bazat pe modelul  Zonelor Prioritare de Educaţie (ZEP).

Cuvinte cheie: abandon școlar, politici de prevenire și combatere, Zone Prioritare
de Educatie.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul II, opreaa.cristina96@yahoo.com
2Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
specializarea Administrație publică, anul II, magda_magdutza97@yahoo.com
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Barbu Cătălina1

Coordonator: prof.univ.dr. Violeta Pușcașu

NUPȚIALITATEA ÎN CONTEXTUL LUMII CONTEMPORANE
Nupțialitatea reprezintă numărul căsătoriilor într-o anumită perioadă.

Această lucrare își propune să analizeze atitudinea generală faţă de căsătorie
analizată prin: percepţia necesităţii căsătoriei şi a calităţii relaţiei, toleranţa faţă de
forme alternative la căsătorie, atitudinea faţă de părinţii singuri (familiile
monoparentale) şi toleranţa faţă de divorţ. Deşi căsătoria nu este considerată
necesară, ea este în continuare forma de familie valorizată pozitiv, în cadrul căreia
indivizii sunt mai fericiţi, celelalte – coabitarea informală şi în special familiile
monoparentale – fiind mai slab tolerate. Modelul general este unul în care, după
terminarea şcolii, majoritatea se angajează, la scurt timp (mai puţin de doi ani)
părăsesc casa părintească, după încă aproximativ doi ani de viaţă independentă se
căsătoresc şi după alţi doi ani, în medie, au primul copil. În cazul celor cu studii
superioare, părăsirea familiei părinteşti are loc mai devreme (odată cu intrarea la
facultate), urmată la scurt timp de angajare, actul căsătoriei având loc la o vârstă mai
înaintată, dar mai repede după terminarea şcolii (după aproximativ 1 an).

Cuvinte cheie: familie, căsătorie, vârstă, părinți, casă.

1Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi, Facultatea Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
master, APIE, munteanu.catalina@yahoo.com


